Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Pôdohospodárska platobná agentúra ako verejný obstarávateľ (ďalej aj „PPA“) si Vás v rámci zadávania
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na
predloženie cenovej ponuky.
Názov predmetu zákazky:

Pracovná zdravotná služba.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zadávateľ:
Telefón:
E-mail:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Mgr. Ing. Henrich Koložváry
+421 918 612 262
henrich.kolozvary@apa.sk

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
85147000-1 Podnikové zdravotné služby
85100000-0 Zdravotnícke služby

Opis predmetu zákazky:
Počet zamestnancov: cca 600.
Verejný obstarávateľ požaduje PZS v nasledujúcom rozsahu:
-

Implementácia systému PZS;
Poradenská a konzultačná činnosť;
Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami;

Implementáciou PZS sa rozumie povinnosť zaviesť u verejného obstarávateľa v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi kvalifikovaný systém PZS. V rámci implementácie bude úspešný
uchádzač realizovať najmä nasledujúce aktivity:
- Realizácia vstupnej analýzy pracovísk;
- Analýza zdravotných rizík pracovného prostredia;
- Realizácia orientačných meraní škodlivých faktorov pracovného prostredia;
- Posúdenie súčasného zaradenia pracovných činností do kategórií;
- Spracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov;
- Stanovenie záväzného rozsahu lekárskych prehliadok vo vzťahu k pracovným podmienkam;
- Stanovenie periodicity povinných prehliadok.
Poradenská a konzultačná činnosť zahŕňa najmä:
- Oboznámenie objednávateľa s opatreniami nevyhnutnými na zosúladenie pracovných
podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

-

Vypracovanie plánu zlepšovania pracovných podmienok (návrhy a odporúčania pre
organizáciu práce a usporiadanie pracovísk, minimalizáciu zdravotných rizík a pod.);
Programy ochrany a podpory zdravia (spolupráca pri tvorbe programov ochrany a podpory
zdravia zamestnancov);
Hodnotenie zdravotných rizík, spracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
a posudkov o riziku minimálne raz ročne;
Spracovanie výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a opatrení vykonaných na ich
minimalizáciu, ktoré je zamestnávateľ povinný predkladať RRÚVZ;
Posúdenie systému evidencie a značenia prvej pomoci;
Traumatologický plán (návod na odovzdanie kvalifikovanej výzvy pre vyrozumenie rýchlej
zdravotníckej pomoci v prípade úrazu zamestnanca alebo iného akútneho stavu);
Spolupráca so zástupcami zamestnancov, s komisiou BOZP, ÚVZ a RÚVZ, bezpečnostnotechnickou službou a pod.

Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami zahŕňa najmä:
- Vykonávanie previerok všetkých pracovísk verejného obstarávateľa odbornými pracovníkmi
PZS min 1x ročne;
- Realizáciu skríningových meraní škodlivých faktorov pracovného prostredia;
- Kontrolu dodržiavania podmienok hygieny práce a fyziológie práce;
- Aktívnu účasť pri objektivizácii rizikových faktorov realizovaných osobami s platným
osvedčením o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie faktorov
pracovného prostredia, výber meracích ciest;

Iné doplňujúce informácie a požiadavky:
- Všetky osoby, prostredníctvom ktorých bude úspešný uchádzač zabezpečovať PZS budú bezúhonné
a bez záznamu v registri trestov, budú dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o požiarnej ochrane a tiež interné predpisy verejného
obstarávateľa, ktoré vecne súvisia s rozsahom vykonávaných služieb a upravujú postupy
fungovania verejného obstarávateľa. Tieto osoby budú tiež preškolené o interných prevádzkových
a bezpečnostných zásadách, vyplývajúcich z charakteru činnosti v priestoroch verejného
obstarávateľa a o prevádzke a zabezpečení ochrany pracoviska po pracovnej dobe.
 Požadované služby musia byť poskytované v stabilnej kvalite, s jednoznačným definovaním
právomocí a zodpovednosti. Musí byť zabezpečené, že pre dodržanie požadovanej kvality budú
stanovené požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy, a to v súlade s internými predpismi
verejného obstarávateľa a príslušnou legislatívou.
 Požadované služby musia byť poskytované tak, aby mali minimálny negatívny vplyv na životné
prostredie.
 Poskytované služby musia byť vykonávané riadne, včas, bez vád a s potrebnou odbornou
starostlivosťou a k tomu zodpovedajúcou kvalitou podľa platných zákonov a interných predpisov
verejného obstarávateľa.

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Od 1.4.2019 do 31.3.2021.
Miesto plnenia:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 4826/12, 821 05 Bratislava a regionálne pracoviská:



RP PPA 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
















RP PPA 917 01Trnava, Vajanského 22
RP PPA 911 50 Trenčín, Námestie Sv. Anny 7
RP PPA 026 01 Dolný Kubín, ul. Jána Ťatliaka 2051/8
RP PPA 011 58 Žilina, Bôrická cesta 103
RP PPA 934 01 Levice, Dopravná 14
RP PPA 949 10 Nitra, Akademická 4, P.O. Box 6
RP PPA 940 01 Nové Zámky, nám. SNP 3 (pracovisko 945 01 Komárno, Hríbová 33)
RP PPA 979 01 Rimavská Sobota, Družstevná 1
RP PPA 960 01 Zvolen, nám. SNP 50
RP PPA 058 01 Poprad, Kežmarská 9
RP PPA 080 72 Prešov, Masarykova 10
RP PPA 041 82 Košice, Popradská 78
RP PPA 071 01 Michalovce, Sama Chalupku 18
Ú PPA 826 15 Bratislava, Hraničná 12

Typ zmluvy
Zmluva o poskytovaní PZS podľa § 269 ods.2 Obch. zák. Návrh Zmluvy tvorí prílohu č.2 tejto výzvy
Variantné riešenie: nie
Ponuka:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka – v rozsahu a štruktúre prílohy č.1 Návrh na plnenie kritéria – scan,
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.3 – scan,
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (oprávnenie
vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie činnosti
pracovnej zdravotnej služby) – scan.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú
ponuku
požadujeme
zaslať
na
e-mailovú
adresu
verejného
obstarávateľa: henrich.kolozvary@apa.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 7.3.2019.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
2. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača s ním súvisiace.

Podmienky financovania a ďalšie podmienky
PZS bude hradená formou mesačného paušálu. Dodávateľovi tovaru nebude poskytnutý žiadny
preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.

Oznámenie o úspešnosti / neúspešnosti ponuky
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (e-mailom) vyhodnotenie verejného obstarávania všetkým
uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že Vašu ponuku
prijímame. Zmluvný vzťah bude s úspešným uchádzačom uzatvorený v zmysle interných predpisov
verejného obstarávateľa.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi (e-mailom), že jeho ponuku neprijíma s
uvedením dôvodu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento proces
bez zadania zákazky.
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 Návrh Zmluvy o poskytovaní PZS
Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača

